ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Нишавски управни округ

Адреса наручиоца:

ул. Страхињића бана бб, 18000 Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.nis.okrug.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Тонери за ласерске штампаче и фото-копир апарате делови и прибор фотокопирних апарата - 30125000

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума
"најнижа понуђена цена"
Уколико две или више понуде имају исту понуђену цену, као најповољнија, биће изабрана
понуда оног понуђача који има краћи рок испоруке . У случају да две или више понуда имају
исту понуђену цену, исти рок испоруке биће, као најповољнија, изабрана понуда оног
понуђача који је дао дужи рок важења понуде. У случају да две или више понуда имају исту
понуђену цену,рок испоруке као и исти рок важења понуде као најповољнија биће изабрана
понуда која је прва достављена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
на порталу јавних набавки управе за јавне набавке
и на интернет страници Нишавског управногт округа: www,nis.okrug.gov.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
министарство финансија и привреде - www.poreskauprava.gov.rs
агенција за заштиту животне средине - www.sepa.gov.rs
министарство пољопривреде и заштите животне средине - www.mpzzs.gov.rs
министарство рада, запошљавања и социјалне политике - www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
рок за подношење понуда је 18.02.2015 год. Благовременим ће се сматрати све понуде које
стигну на адресу наручиоца најкасније до 12:00 наведеног дана, без обзира на начин на који
су послате.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком " Понуда за јавну набавку добара
тонери, ЈН ред бр.1.1.2/2015- НЕ ОТВАРАТИ," на адресу
Нишавски управни округ, ПЦ Амбасадор, трећи спрат, ул.Страхињића бана бб, 18000 Ниш
или лично преко писарнице (канц. бр. 24) Нишавског управног округа, Страхињића бана бб
у Нишу.

Место, време и начин отварања понуда:

Понуде ће се отварати јавно одмах по истеку рока за подношење понуда то јест дана
18.02.2015 год. у 12:15 . Отварање понуда ће се обавити у сали (канц. бр. 2 ) Нишавског
управног округа на трећем спрату ПЦ Амбасадор , у Нишу, у улици Страхињића бана бб

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице али активно учествовати у
отварању понуда може само овлашћени представник понуђача. Oвлашћени представници
понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда које гласи на њихово име.

Рок за доношење одлуке:

Рок за доношење одлуке о додели уговора ,не може бити
дужи од десет дана ,од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Тома Ивковић, факс 018/523-742
opsti.pos@nis.okrug.gov.rs

Остале информације:
Јавна набавка се спроводи други пут из разлога што након првог позива, у предвиђеном
року није пристигла ни једна понуда. Дана 23.01.2015 год. објављен је позив и
конкурсна документација на порталу јавних набавки и интернет страници Нишавског
управног округа. У предвиђеном року пристигле су понуде за партију 1-папир, за партију 2штампани материјал и за партију 3- ситан канцеларијски материјал док за партију 4 -тонери
није пристигла ни једна понуда.

